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SLOVO  NA  ÚVOD

P o v o l  á n í   
(Mt  4, 18 – 22,  Mt 14, 22 – 33)

Máme před sebou dva texty,  jejichž společným rysem je,  že Ježíš někomu říká: 
„Pojď!“  (za  mnou,  případně  ke  mně).  Tím ovšem podobnost  končí  –  všechno 
ostatní  je  jinak.  V prvním  případě  (který  reprezentuje  celou  řadu  podobných 
novozákonních příběhů) jde o povolání rybářů k učednictví a veškerá iniciativa je 
na straně Ježíšově. A kulisy  jsou naprosto všední.  Vypadá to,  že Petr, Ondřej,  
Jakub a Jan dělají svou normální rybářskou práci, která je živí, tak jako kterýkoliv 
jiný den,  aniž by tušili, že dnes se stane něco, co změní jejich životy navždy. A 
Ježíš (který jim v té době není neznámý, možná k němu chovají jisté sympatie, ale 
každopádně přitom žijí svůj život, on má také svůj život a ty životy jsou až do té 
chvíle na sobě nezávislé) se u nich cestou po břehu Galilejského moře zastaví a říká 
jim: „Pojďte za mnou, učiním z vás rybáře lidí.“ A oni se zvednou a jdou. V tom 
momentě život nezávislý na Ježíšovi skončil. Ježíš je pozval, aby se stali součástí 
jeho příběhu, a oni  pozvání přijali. V tu chvíli jako by se potůčky jejich vlastních 
příběhů vlily do řeky příběhu Ježíšova a už navždy zůstanou jeho součástí. Co je 



čeká? Stanou se učedníky. Budou se svým Mistrem ve dne v noci. Budou hledět na 
jeho  činy  mocné  a  neobvyklé,  stejně  jako  na  ty,  řekněme,  všední.  Budou 
poslouchat jeho vyučování. Budou s ním v jeho radostech i úzkostech. Budou mu 
mnohem bližší, než jeho pokrevní příbuzní. A během toho učednického života se 
bude měnit jejich charakter.  Čím dál tím víc pro ně bude Ježíš měřítkem všech 
věcí.  A jednou dojdou klopotnou cestou lemovanou vlastními  selháními  až do 
stavu, kdy budou schopni unést odpovědnost za šíření Ježíšova poselství v tehdy 
známém světě, stejně jako odpovědnost za společenství lidí, kteří v Ježíši poznají 
svého Spasitele a Pána.
Věřím, že ono „následuj mě“ nebo „pojď za mnou“ je adresováno každému, kdo se 
v životě nějakým způsobem setkal  s Ježíšem a byl  jím uchvácen do té  míry,  že 
v něm poznal Božího Syna a Spasitele světa. Nic v Bibli nenasvědčuje tomu, že by 
Bůh plánoval pro většinu uvěřivších, aby se dali pokřtít  a pak byli  zapojeni po 
zbytek  života  do  chodu instituce  zvané  církev,  aniž  by  se  s  nimi  vnitřně  stalo 
cokoliv, co by stálo za zmínku. Z Biblického pohledu učednictví není cesta pro pár 
speciálně obdarovaných jedinců. Na konci Matoušova evangelia neříká vzkříšený 
Pán svým učedníkům „získávejte mi věřící, členy církve, platiče příspěvků atd.“, 
nýbrž  „získávejte  mi  učedníky“.  A  výzev  k následování  Krista  a  proměně 
charakteru  – nebo k připodobňování naší  povahy charakteru  Ježíšovu - najdeme 
v novozákonních epištolách poměrně hodně.
Mnoho křesťanů má tendenci závidět těm prvním učedníkům, kteří měli výsadu žít 
v době, kdy Boží Syn chodil v lidském těle po zemi. Dokonce si myslí, že snažit se 
následovat Ježíše bez jeho fyzické přítomnosti je jako učit se řemeslo z příruček. 
Nesdílím tak docela tento názor – přestože zakoušet Ježíše, tak jak jej zakoušeli 
Petr, Ondřej a další, muselo být nádherné a neopakovatelné. Náš vzkříšený Pán se 
postaral,  abychom měli všechno, co na cestě učednictví potřebujeme. Především 
máme evangelia – zprávy o Něm, z nichž můžeme poznávat Jeho charakter, pokud 
je  čteme,  přemýšlíme  o  nich,  necháme  je  k sobě  mluvit.  Máme  spisy  prvních 
učedníků a také příběh o Boží cestě za člověkem od dávných dob až po Ježíšův 
příchod  –  Starý  zákon.  A  k tomu  mnohé  svědky  víry  –  ty,  kteří  šli  cestou 
následování  kdysi  před  námi nebo jdou po ní  vedle  nás  nebo nás  o  pár  kroků 
předchází. Můžeme se vzkříšeným Pánem mluvit v modlitbě a máme zaslíbeno, že 
Duch Svatý, kterého On vylil na svou církev, nás bude vyučovat a uvede nás do 
„všeliké pravdy“. Je toho dost, co máme – rozhodně to stačí k tomu, aby se náš 
charakter  mohl  pozvolna přeměňovat  v charakter  Ježíšův,  pokud o to  stojíme a 
jsme ochotni si udělat na svého Mistra čas. Pokud se totiž pravidelně vystavujeme 
Božímu Slovu, pokud opravdu hledáme přítomnost Ducha Svatého a toužíme po ní, 
není možné, aby to s námi nic neudělalo. Dobrý učedník si dovede představit, co by 
udělal  jeho mistr i  v situaci,  kterou s ním nikdy neprožil. Křesťan, který se sytí 
Božím Slovem a hledá přítomnost  Ducha Svatého,  ve většině situací  ví,  co  by 
udělal Ježíš, kdyby byl na jeho místě. A zachová se podle toho. A postupně zraje 
do  stavu,  kdy  může  nést  odpovědnost  za  ty,  kteří  na  cestu  následování  Ježíše 
nedávno vstoupili, a být jim pomocí, příkladem, povzbuzením.
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Příběh ze 14. kapitoly Matoušova evangelia je úplně jiný – dramatický,  s prvky 
tajemství  i  zvláštní  snové  atmosféry.  Rozhodně  tam  nejde  o  běžnou  lidskou 
zkušenost.  Učedníci  už  jsou na  cestě  následování  poměrně  daleko,  už  se  svým 
Mistrem leccos zažili.  Byli  svědky jeho zázraků a mocných činů a také už byli 
účastni jeho díla – to když je poslal uzdravovat nemocné, vymítat démony a kázat,  
že se přiblížilo Království Boží. Tenkrát jim nezbylo než poslechnout a vyjít, i když 
v nich nejspíš byla malá dušička, a s úžasem zjistili, že se jim i démoni poddávají. 
Takže – tito učedníci už nejsou žádní nezkušení nováčkové, ale přesto mají docela 
pěkný strach, protože Ježíš je daleko, oni od večera veslují ve snaze dostat se na 
druhý břeh a teď se blíží  ráno a břeh je pořád v nedohlednu  - jenom ty bouřící 
vlny, z nichž každá další může jejich loďku převrátit. A najednou přichází Ježíš – 
jde po vodě. On prostě po těch vlnách, které je tak děsí a které jim momentálně 
vládnou, zcela bez rozpaků šlape navzdory tomu, že je to z hlediska přírodních 
zákonů vyloučené. Není nic divného na tom, že ho učedníci považují za přízrak, za 
jakýsi  zlověstný výplod své vlastní  mysli,  zoufale unavené celonočním marným 
úsilím a neustálým strachem. Jenomže  domnělý přízrak je skutečný Ježíš, jak jim 
vzápětí jasně sdělí. A teď se stane něco opravdu zvláštního. Petr, namísto aby křičel 
něco  sebezáchovného  (například  „Pane,  pojď  honem a  zastav  tu  bouři,  než  se 
utopíme), volá: „Pane, jsi-li to ty, přikaž mi, ať k tobě přijdu po vodě!“ Petr měl 
ohnivou povahu a snad se o něm dá říci, že byl prudký až splašený, ale tohle je 
přece jen trochu moc – i na něho. Kdyby se radši držel loďky, posledního náznaku 
jakési  jistoty,  a  čekal,  až do ní  Pán vstoupí a  utiší  bouři,  jak už  to v minulosti 
nejméně jednou udělal. Ještě podivnější je, že Ježíš má pro jeho přání porozumění a 
odpovídá na ně svým: „Tak pojď!“
Dál už to známe: Petr vyjde, dokud hledí na Ježíše, opravdu jde po vodě, jako on, 
když se podívá na vlny, začne tonout. Jistě jste o tom slyšeli nejedno kázání. Dnes 
bych ale chtěla zůstat u tématu povolání. Ježíš  Petra v tu chvíli povolává – ovšem, 
iniciátorem je  tentokrát  Petr  sám.  Petr  vidí  ve  velmi  nebezpečné  situaci  svého 
Mistra dělat něco, co se vymyká nejsmělejším lidským představám, a v tu chvíli 
skálopevně věří, že když ho Ježíš povolá, nebo chcete-li, dá mu své pověření, bude 
on, Petr, schopen konat přesně to samé.
Oblíbený výklad  tohoto příběhu říká,  že rozbouřené  moře tady představuje  síly 
temna,  původní  chaos,  a  Ježíš  šlapající  po nich  symbolizuje  Boží  vítězství  nad 
nimi. Ale bouřící, nezvládnutelné vlny nám mohou  trochu obecněji symbolizovat 
každou  situaci,  která  je  objektivně  zcela  nad  naše  síly,  nebezpečná  a 
nezvládnutelná.  Ovšem –  pro  Ježíše  je  samozřejmě stejně  zvládnutelná  jako  ty 
vlny, po nichž šlape. Možná, že někdo toužíte následovat svého Pána někam, kam 
lidé běžně nechodí.  Možná, že máte vizi nějaké služby, která v běžném lidském 
pohledu vypadá zcela nezvládnutelně. Pokud je tomu tak, radím vyvarovat se dvou 
krajních poloh: Zaprvé -  skočit do toho okamžitě bez jistoty Ježíšova povolání.  
Podobné experimenty končívají velmi špatně. Zadruhé – nechat si od rozumných 
lidí namluvit, že něco takového je zcela nemožné, držet se pěkně lodičky a pohřbít  
svůj sen. Pohřbených snů bývá většinou škoda, zvlášť když se týkají následování 
Pána. Nejlepší možností je držet se lodičky jako Petr a volat na Pána: „Zavolej mě! 
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Poruč mi, ať jdu!“ A pokud uslyšíte Ježíšovo „Pojď,“ pak vyrazit s  pohledem na 
něj upřeným bez ohledu na vítr, vlny či jakékoliv jiné potíže.  

Zkrácené kázání Věry Hájkové (8.8.2010 Braník)

STARŠOVSTVO

708. schůze staršovstva konaná v pondělí 13. září 2010

Přítomni:
členové: Pechar, Bruncko, Drápal, Dus, Holý, Chadima, Mazný, Novotný, Plhák, 
Slabý, Stralczynská, Zvánovcová, Žilková
náhradníci: Hoznauer

Další schůze bude druhé pondělí v říjnu tj. 11.10.2010.

Staršovstvo děkuje všem, kdo vedli letní akce, váží si toho a uvědomuje si 
množství práce, která se v našem sboru koná. Naše vděčnost výrazně přesahuje 
stručnost tohoto poděkování.

Staršovstvo projednalo podněty pro sborovou práci ze sborové dovolené 
- více používat Bibli Kralickou
- zkusit zavést nešpory
- vánoční hra. Letos už bude tak, jak je připravena a v lednu se sejde 

skupina těch, kdo se k tomu chtějí vyjádřit.

Staršovstvo projednalo a schválilo proplacení:
- táboru Pecka 4826,-Kč
- sborové dovolené 44105,-Kč
- pronájmu tělocvičny každé pondělí 17:30 – 19:00 12960,-Kč
- předběžně táboru pro menší děti cca 5000,-Kč

Sbírka na Evangelickou akademii činila 6130,-Kč a tuto částku odešleme.

Sbírka 26.9.2010 bude určena na pomoc lidem postiženým povodněmi a částku 
odešleme Diakonii.

WorkShop Laurie Crosdale o chvalách spojený s praxí bude v Braníku ve čtvrtek 
23. září, od 18:30. Kontrabas na 23.9. – 28.9.2010 zajišťují J. Stralczynská a M. 
Žilková.
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Laické bohoslužby budou 26.9.2010 a kázat bude kurátor Aleš Drápal. Pokud ze 
čtvrtečního workshopu vzejde vhodná hudba, bude při těchto bohoslužbách 
použita.

Ohlédnutí za letními akcemi bude 17. 10. 2010 po bohoslužbách. Organizuje Jan 
Zvánovec.

Konfirmace bude 24. 10. 2010.

J. Pechar domluví návštěvu br. Moravtze, církevního kantora, v našem sboru.

Luterský sbor ve Vídni má zájem o zahraniční kontakt. Projednají L. Pecharová a J. 
Šmídová.

Staršovstvo na základě doporučení své příslušné pracovní skupiny a po následné 
rozpravě schválilo podporu ročního misijního působení s. Elišky Adamcové v 
Banja Luce s plánovaným začátkem 24. 9. 2010, přičemž:

a) na prvních 6 měsíců bude ze sborových prostředků poskytnuta podpora ve výši 
60.000,- Kč v několika splátkách a zbytek předpokládaných měsíčních nákladů do 
výše 18.000,- Kč bude hrazen z darů individuálních dárců, ponejvíce z našeho 
sboru – pro tento účel je vyhrazen na našem sborovém účtu č. 135027438 / 0300 
variabilní symbol 777.

b) po 6 měsících bude vyhodnocen průběh projektu a v případě kladného výsledku 
bude poskytnuta podpora ve stejné výši na dalších 6 měsíců 

c) Eliška bude v pravidelném kontaktu s příslušnou pracovní skupinou a bude ji a 
jejím prostřednictvím i celý sbor o své činnosti informovat.

Staršovstvo projednalo předběžný návrh přestavby kostela od architekta Davida 
Vávry. Vzhledem k tomu, že nedospělo k jednoznačnému závěru, bude se tím 
zabývat na své další (říjnové) schůzi.

Staršovstvo rozhodlo o nákupu nových vydání knih L. Rejchrta Taková dlouhá 
cesta a Modlitby šeptem v počtu cca po 12 kusech..

Staršovstvo vzalo na vědomí, že klíče od kanceláře obdrželi:
Jaroslav Pechar, Aleš Drápal, Jan Dus, Luděk Rejchrt, David Slabý, Michal Mazný,
Jan Chadima, Jana Stralczynská, Miriam Žilková, Jakub Drápal

Zapsal A. Slabý
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SBOROVÁ  DOVOLENÁ  V JANSKÝCH  LÁZNÍCH

Motto  týdne:  Šťasten,  kdo  je  ochoten  věnovat  svůj  čas,  i  když  ho  nemá – 
A.I.Balling.

Opět velice vydařený týden – počasí dobré – nálada výborná – programy zajímavé -

během dne nejrůznější aktivity 
dle momentální nálady.

výlety za krásného počasí i v dešti

účastníků bylo víc než v minulých letech – ani se všichni na fotku nevejdou - tak 
nás Lukáš vyfotografoval z vyšších sfér:

Ráno zahájení společnou písní a zamyšlení nad jednotlivými prosbami modlitby 
Otčenáš (Jaroslav F. Pechar). 
Během dne program dle vlastní volby: koupání v krytém bazénu (ty nejotužilejší 
seniorky i koupání  v ledové vodě přírodního koupaliště), procházky, výlety, výjezd 
lanovkou na Černou horu, biofarma, minigolf, lanové centrum…  

jak je vidět, 
nejen pro děti
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Po večeři „večerníček“, od osmi hodin program pro dospělé: 
- Jana Kalendová: „Modlitby matek“
- Karolina Hrubá: Péče o pacienty s poruchami řeči
- Lenka Pecharová: O sobě 
- Jaro Křivohlavý: Psychologie stárnutí
- Marta a Aleš Drápalovi: Zkušenosti z pobytu v USA (včetně promítání fotek)
- Ester Brandejsová: Trochu slovesnosti nikoho nezabije
- Eliška Adamcová: Plánovaná misie v bývalé Jugoslávii
- Závěrečný večer spolu s dětmi, hudba, zpěv
- Kam na sborovou dovolenou v příštím roce?

Strohý  přehled  téměř  nic  nevypovídá  o  tom,  kolik  různorodých   informací  a 
podnětů k přemýšlení jednotlivé programy  přinesly, kolik diskusí vyprovokovaly, 
kolik vzpomínek zanechaly.

     Téma „Psychologie  stárnutí“  se  zdálo těm mladším účastníkům jako jim 
nepříslušející. Škoda. Kdyby přišli, dozvěděli by se, že stárneme okamžikem, kdy 
jsme se narodili a že i oni již prošli nějakou tou etapou vývoje. A možná, že by se 
vyhnuli některým  nepříjemnostem, kdyby se dle doporučení Jaro Křivohlavého již 
v etapě minulé na tu současnou připravili. Pro nás letité bylo výzvou začít dělat 
něco nového a velkým povzbuzením zjištění, že i mozkové buňky jsou schopny se 
obnovovat, pokud jsou náležitě používány.
     Informaci,  že  existuje  křesťanská  iniciativa  „Modlitby  matek“,  můžeme 
zaregistrovat  a  za chvíli  vypustit  z  hlavy.   Vyprávění  o  tom, jak se  na  Lhotce 
setkávají maminky a babičky, které se společně modlí za své děti a vnoučata, že 
aktivní účastnicí je Jana Kusáková a že se setkání účastní i Madla z Braníka, se nás 
osobně  dotkne  a  přinutí  nás  přemýšlet  o  hnutí  matek  i  o  materiálech,  které 
vydávají: 

Rodičovské požehnání Modliteb matek:

Pane Ježíši, vztáhni svoji ruku na moje děti a vnuky a požehnej jim.
Prosím Tě, zahrň je svým milosrdenstvím a láskou.
Smiluj se nad nimi a odpusť jim všechny hříchy.
Přikryj je svou Krví a chraň jejich mysl, srdce i vztahy.
Uzdrav svou láskou všechna citová zranění jejich srdcí.
Osvoboď je od všech vlivů Zlého.
Ochraňuje je na cestách.
Pane Ježíši, ve Tvém jménu jim žehnám a vyprošuji pokoj duše, čistotu srdce
a osvobození od zlých myšlenek, slov a skutků.
Žehnám jim, aby dostaly lásku, radost a pokoj, životní moudrost, chuť  k modlitbě
a k plnění svých povinností, srdce plné lásky k Tobě a k lidem.
Chraň je v životě před úklady Zlého před závislostmi různého druhu a nemravností.
Požehnej jim a daruj pokoj duše a vše potřebné pro život.
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Žehnám jim ve Tvém jménu, aby byly zdravé duchovně, duševně i tělesně,
aby přišly do nebe s celou naší rodinou.
Pane Ježíši, děkuji Ti, že jim žehnáš.
Požehnej i mně, abych se k nim chovala s Tvou trpělivostí, moudrostí a láskou.
                                                                                                                         Amen.

     Péče o pacienty s poruchami řeči. Řeknete si: to může být náročná a 
zdlouhavá práce. Ale když slyšíte záznam rozhovoru s pacientkou, která vydává 
těžko určitelné zvuky, a potom záznam po dvou měsících, kdy již je pacientka 
schopná souvisle hovořit, zdá se vám  to jako zázrak. Nebo když  vidíte přepis 
rozhovoru s pacientem, který sice umí mluvit, ale nevybavuje si slova, obdivujete 
trpělivost, s jakou se terapeutka snaží porozumět tomu, co pacient chce říci. Např.: 
…Co je toto?  Nó tak todleto je normálně, jak se říká takový menší ňáký vsakovaný  
prvý, já si řikám už zástopek ňákýho clona aneboce vot slona ňáký vyskajenom to  
je to je větrákbár prostě…. Zrcadlo, viďte, díváme se do něj. A co je tohle? Kale 
ňákej kovo kovor nebo tak zem nebo kyvar…Lavor jste myslel nebo kýbl…
Nebo: opakujte po mně „aktovka“. …nochnochknalpo,ofmatnalkognatalka,  
naovnal…ofnatka.
Karolino, děkujeme ti jménem tvých pacientů a držíme ti palce, abys to ještě pár let 
vydržela!

     Simona Ester přečetla verše ze své poezie, s dětmi zazpívala písničku, kterou 
s Milošem Pecharem složili pro táborovou hru, představila svou tvorbu pro děti i 
dosud nepublikovaný soubor básní:

program posluchače zřejmě zaujal

     Evangelická misionářka? Řeknete si: to nějak nejde dohromady. Eliška 
Adamcová nás přesvědčila o tom, že spojení těchto pojmů  za zkoušku stojí. Ona 
sama cítí k této službě povolání a jde do toho. Na nás je, abychom jí pomohli – tím, 
že na ni budeme myslet, zajímat se o její práci a pamatovat na to, že i misionářka 
musí někde bydlet a něco jíst.  Vyskytlo se sice mnoho výhrad a pochybností – je to 
ukvapené,  nepřipravené  –  ale  na  druhé  straně,  kdy  by  byla  ta  správná  doba? 
Nakonec nás na to připravila i Věra Hájková ve svém srpnovém kázání, které je na 
začátku této Brány. Přečtěte si  jeho poslední odstavec. Za rok se dozvíme, co se 
v Banja Luce událo.

Naši pomoc přislíbilo staršovstvo i farář ve svém poslání:
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„S  prosbou  o  Boží  požehnání  vysíláme  Elišku  k misijnímu  dílu  v Banja  Luce. 
Činíme tak ve víře, že se k ní a k její práci přizná vzkříšený Pán svým Duchem a 
svojí mocí.
Zůstáváme  spojeni  v modlitbách  a  víře,  že  její  svědectví  pomůže  budovat  již 
v tomto světě jednu církev, která bude věrným obrazem jednoho těla Kristova.
Chceme a  budeme ji  v této  práci  podporovat  v naději,  že neskončí  s posledním 
dnem jejího působení v Bosně a Hercegovině, ale že bude pokračovat dál v České 
republice – v našem sboru i kdekoliv jinde, kam ji Pán povede.“
 
     Lenka Pecharová se představila zcela originálním způsobem: mohli jsme se jí 
na cokoliv zeptat a ona dala tři možnosti, z nichž jsme si mohli vybrat tu, kterou 
pokládáme za správnou. Kupodivu jsme se ve většině případů strefili. Tak jsme se 
dozvěděli o jejím studiu, rodinném životě, práci i zálibách.  Víme i to, že kromě své 
učitelské práce má dobrovolnické činnosti:  navštěvuje  pacienty v Thomayerově 
nemocnici a má pravidelnou službu v ZOO. O zvířátkách toho ví hodně. 

     Marta Drápalová vyprávěla o sborech, které v době pobytu v USA navštěvovali, 
Aleš promítl krásné fotografie americké krajiny.

     Závěrečný večer  jsme zahájili  o  hodinu dřív než  v ostatních  dnech  spolu 
s dětmi. Po jejich odchodu jsme pokračovali připraveným programem – kvartetem 
Bedrník, Stralczynská, Žilková, Mazný - a po jeho ukončení  to vypadalo jako při 
setkání Romů: Toník hrál na kytaru, připojil se jeho syn s ukulele a harmonikou, 
pak se přidala Pavla s houslemi a za chvíli Ester s druhými houslemi, pak se našla 
různá chrastítka a cvakátka a zpívalo se do půlnoci.

     Sborová dovolená v roce 2011.   Zdena Kučerová obětavě sháněla  vhodná 
místa,  kam  bychom  se  příští  rok  mohli  po  dvou  letech  v Janských  Lázních 
přesunout,  všechny objekty spolu s Rut Nývltovou navštívila,  napsala přehled o 
jejich  poloze,  vybavení,  ceně.  Moc jí  za  to  děkujeme.  Jenže  o  výběru  jsme se 
dohadovali poslední den krásné dovolené, kdy jsme si nedovedli představit, že by 
to  někde  mohlo  být  lepší  než  v Jankách.  A  tak  jsme  se  dohodli,  že  porušíme 
pravidlo „po dvou letech změna“.
Nabízené  objekty  jsou  buď  pro  nás  malé  nebo  nevyhovuje  termín.  Získané 
informace  mohou  využít  i  menší  skupinky,  které  by  se  chtěly  vypravit  do 
Želivského kláštera, do Jiřetína pod Jedlovou nebo na Malou Morávku – přehledy 
jsou k dispozici. Želivský klášter máme v rezervě pro rok 2012.

RČ, foto Klára Mazná a Lukáš Havlena

Na  sborové  dovolené  jsme  s  dětmi  zkusili  složit  písničku.  Nenechte  se  splést 
opakováním jmen, skutečně máme mezi sebou více Veronik i Johanek. A kdo si 
budete chtít zazpívat, doporučujeme melodii Pec nám spadla :-)
                                                                                                          Lenka Pecharová
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Deborka a malá Zdíša pospíchá do Braníka,
tam už čeká Štěpa, Johi, dokonce i Kristýnka.

Matoušek je prima kámoš, Toma, Annu taky znáš,
s Verunkou je velká psina a co teprv Eliáš!

Housle, flétna, Verča, Míša, pak Jájinka zacinká.
Hele další muzikanti: Hanička a Lydinka.

Daník, Marky, Johi, Míra vždy se hezky usměje,
Amálka a Vláďa taky zavolají Matěje.

Filip, Ondra, Dáda, Kubík, patří do Braníka též.
Děkujeme Pane Bože, že nás všechny miluješ!

DOPIS  OD  DANIELA  MOHATO 

18.srpna 2010
Drazí sponzoři ze sboru v Braníku,                                                     

Zdravím vás ve vzácném jménu našeho Pána Ježíše!

  Děkuji za vás Bohu, děkuji že jsem dostal podporu ke studiu. Studovat jsem začal  
již v červenci.  Studuji na New Theological College v Dehradunu v Indii. Zatím je  
to tu pro mne nové a jsem šťastný, že jsem dostal tuto příležitost.
   Moje škola je umístěna nahoře nad městem v kopcích a kolem je hodně zeleně. Je  
to klidné a krásné místo, protože je to dál od města. Zdá se mi to velmi skvělé místo  
pro studium. Studenti, kteří zde studují jsou z Nepálu a z různých míst v Indii.  A to  
je skutečně nádherná a vzácná příležitost sblížit se s věřícími studenty z různých  
míst, studenty, kteří pocházejí  z odlišných sociálních a kulturních prostředí.

Je to pro nás  požehnané období, že zde můžeme být a studovat Boží Slovo. 

Moje studium je bakalářské a je  na tři roky. Ještě jednou bych rád vyjádřil svoji  
vděčnost za váš zájem a podporu.
Kéž vám Pán Bůh požehná.
Prosím, modlete se za mne.

Daniel
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 SVATBA  PAVLA  A  ANIČKY

4. září 2010 uzavřeli sňatek
Pavel Měska a Anna Hrubá

POZVÁNKY 

Den vděčnosti za stvoření - Den svatého Františka,
pořádá Ekocentrum Kavyl  
ve Svatém Janu pod Skalou

Svatojánská kolej – Vyšší odborná škola pedagogická

2. 10. 2010 od 9.30 hod

Celodenní bohatý program je určen všem, kteří mají chuť společně slavit…..dětem, 
maminkám, tatínkům, babičkám.
Přímý autobus č. 384 jede v sobotu v 8.40 z Prahy ze Zličína.
Účastnický poplatek   činí 70 Kč. Rodinné vstupné 100 Kč. Oběd  65 Kč.

téma:  Krajina
9,30 – Vzdáváme Ti chválu – Ivan a Monika Kudrnovi
10,30 – 12,00  - dílny
13.00 – 14.55  -  Zábavná zastavení pro děti 
13.15 –  14.45 – Krajina, místo setkání Božího a lidského tvoření (J.Nečas)
15.00 -   O pejskovi a kočičce  (Umělecká scéna Říše loutek Praha)
Stůl hojnosti - Díkůvzdání za stvoření a úrodu

------------------------------------------------------------------------------------------------
Na stejném místě ve dnech 

15.10. - 17.10.2010

pořádá  OIKUMENE – Akademická YMCA  RETREAT
 (soustředění naplněné setkáváním, přednáškami, diskusemi a novými zážitky)

téma:  Krize jako šance (?)
Přednášející:
Tereza Stöckelová, Ph.D.   socioložka vědy, Sociologický ústav AV
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PhDr. Tomáš Sedláček filozofující ekonom a makroekonomický analytik ČSOB
Pavla Tichá předsedkyně sdružení Amelie o.s.
s příspěvkem „Setkání s rakovinou mi pomohlo změnit přístup k životu a ke světu.“

Závazné přihlášky do 30.9.2010 na adresu: acadymca@etf.cuni.cz

www.akademicka.ymca.cz

Z  ČEHO  SE  SKLÁDÁ  ČLOVĚK?

Jeho tělo je
voda - k vyprání jednoho ubrusu
železo - na zhruba 7 hřebíků       
vápno - na vybílení jednoho kamrlíku
uhlík - na přibližně 60 tužek
fosfor - na jednu krabičku zápalek
a zbytek - několik polévkových lžic různých solí

Člověk má ovšem cenu věčnou, která se má stále probouzet k životu.

(Z 3. čísla Věstníku společenství křesťanů v Praze 4 –Lhotce)

PŘESTO 
 
Lidé jsou nerozumní, nelogičtí a soběstřední.

Přesto je miluj.

Jestliže děláš něco dobrého, lidé tě budou napadat, že máš sobecké a postranní 
motivy.
    Přesto dělej dobré věci.

Když máš úspěch, získáš falešné přátele a opravdové nepřátele.
Přesto se snaž uspět.

To dobré, co konáš, bude už zítra zapomenuto.
Přesto dělej dobré věci.

Poctivost a upřímnost tě činí zranitelným.
Přesto usiluj o poctivost a upřímnost.

Co tě stálo léta práce, může být přes noc zničeno.
Přesto pokračuj v usilovné práci.
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Lidé často potřebují pomoc, ale když jim pomůžeš, obrátí se proti tobě.
Přesto lidem pomáhej.

Dávej světu to nejlepší, co máš a dostaneš ránu do zubů.
Přesto dávej světu to nejlepší, co máš.

------------------------------
Tato báseň visí v Dětském domově v Indii ve městě Shishu Bhavan u Kalkaty.
Její autorkou je Matka Teréza.                               překlad Jaro Křivohlavý
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Pravidelný sborový program
Neděle 8:30 chvály
             9:30 bohoslužby
první neděli v měsíci jsou rodinné služby 
Boží; třetí neděli v měsíci je vysluhována sv.  
Večeře Páně

úterý 7:00-7:30:
 ranní modlitební setkání

úterý 18:30-20:30:
 mládež 

středa 16:30-17:30:
biblická pro maminky s dětmi  

 středa 18:00-19:30:
biblická hodina

čtvrtek 17:00-18:30:
konfirmační cvičení 

čtvrtek 20:00-22:00 (nepravidelně):
PoMlaSk („třicátníci“)

pátek 16:00-18:00:
dorost (děti 8-12 let) 

úřední hodiny faráře
Jaroslava Pechara

úterý a středa  14:00 – 16:00
čtvrtek  10:00 – 12:00

                  Obsah
Slovo na úvod - Povolání 2
Staršovstvo - zápis 4
Sborová dovolená 6
Dopis od Daniela Mohato  12
Svatba Pavla a Aniny 13
Pozvánky 14
Z čeho se skládá člověk 15
Přesto 15

Na titulní stránce brána z Ostřihomi, 
foto: Jarka Pecharová

Budiž vzdán dík Bohu, který nás 
stále vodí v triumfálním průvodu 

Kristově a všude skrze nás šíří 
vůni svého poznání.

2. Kor 2:14

Motto Elišky Adamcové
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